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CONTEXTO HISTÓRICO 

 

O Livro de Esdras contem quase tudo o que se sabe da história dos 
judeus entre o ano de 539 a.C., quando Ciro, rei da Pérsia, conquistou a 
Babilônia, e o ano de 390 a.C., quando Esdras chegou a Jerusalém. Note-se a 
conexão de Esd 1,1-3 com o final do livro 2 Crônicas. 

Devido a disputas internas, em 539 a.C., a Babilônia estava 
enfraquecida, possibilitando que o rei Ciro a conquistasse. Em seu primeiro ano 
de reinado babilônico, Ciro decreta a volta dos judeus à sua terra natal, 
concedendo-lhes liberdade religiosa e facilitando a implantação de uma 
teocracia em Judá. Promove a reconstrução do templo de Jerusalém, 
buscando a centralização cultual e religiosa como forma de obter a 
centralização política e arrecadadora da região. 

 
Porém a administração síria teve que enfrentar diversos problemas, 

como por ex., os judeus, que preferiram as comodidades da civilização 
babilônica ao invés de enfrentar as dificuldades do retorno, e os judeus que 
não haviam sido exilados, chamados a partir dessa época de povo da terra e 
considerados impuros.  

 
Este povo da terra havia estabelecido sua própria organização social, 

política e religiosa. Tinha como centro de referência o antigo santuário de 
Masfa e havia se instalado nas terras deixadas pelos exilados. 

Os que retornaram da Babilônia, chamados Golá e submissos à Síria, 
são apoiados por esta na retomada da terra e na reconstrução dos muros e do 
templo de Jerusalém. Houve forte oposição do povo da terra a este projeto, 
causando várias interrupções nas obras. 

 
Neste contexto Esdras chega a Jerusalém, trazendo um código de leis 
elaborado pelos exilados na Babilônia (o atual Pentateuco) e com poderes de 
instituir juízes, que julgariam e decidiriam conforme "essa lei". Completa a 
reconstrução do templo de Jerusalém em 517 a.C.; vence as últimas 
resistências e inaugura o que passou a ser entendido por judaísmo.  
 



 
 

REFERÊNCIA DE ESDRAS. 

Esdras, nome hebraico, Ezra (Esra) e significa o ajudador, o auxiliador. 

Era descendente de Araão e primeiro sacerdote de Israel, escriba, copista da 

Lei de Moisés. 

Esdras  é um sacerdote especialista na Lei de Deus, ele volta a Jerusalém com 

muitos poderes conferidos pelo rei da Pérsia, trás um código de leis elaborado 

pelos exilados na Babilônia, provavelmente o atual Pentateuco, esta Lei servirá 

de base para a jurisdição do Templo de Jerusalém, por vontade do rei da 

Pérsia: a Lei de Deus é a Lei do rei. 

 

MENSAGEM TEOLÓGICA - 

Teologia do puro e impuro 

Teologia da retribuição 

A Teocracia, a Lei e o Templo são a mensagem forte do livro de Esdras. 

 

Mensagem para Hoje. 

A comunidade humana é formada por muitas etnias, diferenças,  e deve 

prevalecer sempre a igualdade na dignidade, a solidariedade e o respeito pelos 

povos já existentes em  sua terra com seus valores , e não deve-se excluir 

aquele que com honestidade de caráter, promove o Reino de Deus na sua 

simplicidade e linguagem própria. 

 A religião não pode ser usada para excluir uns e isolar outros. 

 Hoje vemos o problemas das imigrações onde tantos são desprezados 

na sua esperança de buscar céus novos e nova terra, trazem sua cultura, 

religiosidade e são filhos do mesmo Deus criador de todas as coisas. 

 Que hajam políticas mais promotoras do bem comum e do respeito ao 

próximo. 



 
 

COMENTANDO O TEXTO 

1,1-11          - Volta do exílio e resistência dos vizinhos. 

                      No início do livro de Esdras está o Edito de Ciro, que anuncia o 

fim do exílio na Babilônia, e o retorno à Jerusalém que começa em 538 a.C. 

com isso os persas tencionavam manter uma população confiável na fronteira 

com o Egito. Todos aqueles que quisessem trabalhar na reconstrução do 

Templo poderiam voltar e ainda receberam de volta os utensílios do Templo 

que haviam sido levados para Babilônia pelo rei Nabucodonosor, receberam 

também, como que uma indenização pelos trabalhos na Babilônia. Isso, porém 

mostra que o Templo de Jerusalém será o centro da comunidade repatriada. 

 

2,1-70           - Lista dos repatriados. 

                      Não consta na lista de repatriados o nome daquele que é o 

primeiro líder dos repatriados, Sasabassar, príncipe da casa de Davi. 

                      Essa lista inicia com o nome de doze homens de diferentes 

épocas e que exerceram liderança entre os repatriados, doze patriarcas do 

novo povo de Deus.  

                      Existe uma organização a partir das funções no Templo, as várias 

famílias de judeus segundo o lugar de origem, os sacerdotes da casa de 

Sadoc, os levitas conforme a suas funções no culto ,os doados, aqueles que 

faziam as funções mais simples no Templo (cf.Js 9,12-27),e os descendentes 

dos escravos de Salomão, os que não conseguiram provar suas origens 

judaicas foram excluídos da comunidade. 

3,1-13           - Reconstrução do Templo 

                       Nesse capítulo começa a reconstrução do templo, com os líderes 

Zorobabel e o sumo sacerdote Josué, os profetas Ageu e Zacarias atuam 

nesse tempo, sua mensagem associa a fome com o desinteresse pela 

reconstrução do Templo, aponta a reconstrução do Templo como início da 



 
 

intervenção salvífica de Javé e promete a benção de Javé aos operários da 

reconstrução, e uma reorganização política teocrática. 

                         Os repatriados começam a sentir a resistência do povo da terra, 

a grande maioria que não tinha ido para a Babilônia, isso não impediu a 

reconstrução. 

4,1-24            - Conflitos e resistências. 

  O texto mostra que a reconstrução aconteceu no reinado de Dario 

1(521-486 a.C.), cita cartas aos reis persas Xerxes (486-465 a.C.) e Artaxerxes 

(465-423 a.C.), e duas cartas relacionadas à missão do governador Neemias 

estão inseridas no texto (escritas em aramaico imperial). Era um povo bilíngue. 

  O povo da terra tinha suas instâncias de governo e organização.  

 A reconstrução do Templo inicia um processo de separação em 

Judá. De um lado os Golá (comunidade de repatriados) e de outro à população 

pobre que ficou vivendo da agricultura nas terras que tinham recebido com o 

exílio da antiga elite de Judá (conf.2Rs 25,12) 

 

12. O chefe da guarda deixou uma parte do povo pobre da terra, para trabalhar nas vinhas e 

nos campos. 

(2Rs 25,12). 

  Samaria, cidade sede da província à qual pertence o distrito de 

Judá, tem rivalidade com Jerusalém, o povo da terra organiza-se no sistema 

tribal, de forma descentralizada, e tentam manter as terras deixadas pela elite 

deportada para a babilônia,  

  Com as hostilidades e a falta de recursos, os repatriados se 

limitam a reconstruir as próprias casas e a trabalhar seus campos . 

5.6,1-18         - Reconstrução e dedicação do Templo. 

  O texto mostra que a reconstrução acontece nos anos 520-515 

a.C. no reinado de Dario 1, contém narrativas históricas, intervenções 



 
 

proféticas, cartas acusatórias e documentos oficiais, mostra a junção entre 

poder civil e religioso (Zorobabel e Josué), Zacarias 4,11-14. 

11.Eu lhe perguntei: Oque significam as duas oliveiras, uma a direita e outra a esquerda do 

candelabro?12.(E tornei a perguntar :”Oque significam esses dois ramos de oliveira que vertem 

azeite dourado por Não meu Senhor”).14. Ele me explicou: “Estes são os dois homens ungidos 

que estão de pé diante do Senhor de toda a terra”. 

(Zc4,11-14) 

  Zorobabel é descendente de Davi e Josué é sumo sacerdote. 

  Os repatriados são apoiados oficialmente pela corte persa, os 

documentos estão relacionados com o decreto de Ciro que autoriza a 

reconstrução do Templo em Jerusalém. 

  Em sua conclusão o relato trás a celebração da Páscoa, festa 

celebrada apenas pela comunidade dos repatriados. 

 

7 1-26             - Missão de Esdras. 

Esdras ,aqui, é a personagem principal, ele é um sacerdote especialista na Lei 

de Deus, ele volta a Jerusalém com muitos poderes conferidos pelo rei da 

Pérsia, trás um código de leis elaborado pelos exilados na Babilônia, 

provavelmente o atual Pentateuco, esta Lei servirá de base para a jurisdição do 

Templo de Jerusalém, por vontade do rei da Pérsia: a Lei de Deus é a Lei do 

rei. 

  A missão de Esdras é antecipada literariamente a presença de 

Neemias, governador, mostrando assim que o poder religioso se sobrepõe ao 

poder civil. Assim a reforma religiosa de Esdras e a legislação do Pentateuco 

vêm antes da reconstrução das muralhas e do repovoamento feito por 

Neemias. 

  Segundo a teologia do Deuteronômio, reafirmada pela missão de 

Esdras, Jerusalém deve ser reconstruída porque é o lugar que Javé escolheu 

como sua morada. 



 
 

 

7,27. 8,1-36    - Um novo êxodo  

  Os judeus caminham de volta para Jerusalém, tendo à sua frente 

os sumo sacerdotes instruídos pela sabedoria e apocalíptica e o critério de 

pertença ao povo deixa de ser a família e passa a ser a sujeição às normas e 

aos mandamentos da Torá. 

 

9.1-15. 10,16   - Medidas drásticas contra os matrimônios mistos. 

  Há aqui a proibição do casamento com mulheres do povo da terra 

ou com mulheres dos povos vizinhos, visando manter unida a comunidade dos 

repatriados com suas devoções e tradições, na comunidade judaica, a mãe é a 

única educadora, então como poderia uma criança ser educada dentro das 

tradições judaicas, se a mãe é  estrangeira ou não pertence ao grupo dos 

repatriados? (conf.Ex 34,15-16;Dt 7,1-4). 

15.Não firme aliança com os habitantes da terra, para que, eles prostituindo-se atrás de seus 

deuses, e sacrificando a seus deuses, e chamando a você, não venha a comer dos sacrifícios 

deles.16.Não tome para seus filho mulheres entre as filhas deles, porque as filhas deles, 

prostituindo-se com os seus deuses, fariam com que os filhos de vocês se prostituíssem com 

os deuses deles.  

(Ex 34,15-16). 

  

1.Quando Javé, o seu Deus, o seu Deus, o introduzir na terra onde você está entrando para 

tomar posse, quando tiver expulsado nações mais numerosas que você – os heteus, 

gergeseus, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus e jebuseus- sete nações mais numerosas 

que você,2. E quando Javé, o seu Deus, as entregar a você, você vai liquidá-las, consagrá-las 

totalmente ao extermínio. Não faça aliança nenhuma com elas, e delas não tenha 

piedade.3.Não crie laços de parentesco com elas : Não dê sua filha a um dos filhos delas, nem 

tome uma das filhas delas para seu filho,4. Porque seu filho se afastaria de mim para prestar 

culto a outros deuses. A ira de Javé se inflamaria contra você, e ele o eliminaria em pouco 

tempo. 

(Dt 7,1-4) 



 
 

  Essa proibição exclui definitivamente o povo da terra, e reforça o 

isolamento da comunidade dos repatriados em torno do Templo de  Jerusalém 

significando a vitória política e religiosa dos repatriados, mas também os 

tornando dependentes do apoio oficial persa. 

 

 

ACRÉSCIMOS 

6,19-22             - Marco de um novo tempo. 

  Trata da celebração da Páscoa judaica, que era celebrada pela 

sociedade tribal, povo da Terra, nas casas, mas que agora é centralizada no 

Templo e celebrada apenas pela comunidade dos repatriados, mas conf. Vers. 

21, o povo da terra começa a aderir à proposta dos repatriados. 

  Texto acrescentado pelo redator cronista. 

 

10,18-44           -Divórcios forçados. 

  Texto acrescentado pelo redator cronista com a lista dos que se 

divorciaram.  

 

 

OUTUBRO, 2015 


